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A. Požadované náležitosti diplomové práce:
Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.

          A            B          C           N
1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 
formulačně 
zřetelná.

Drobné nedostatky 
v obsahové a/nebo 
funkční formulaci.

Nefunkční 
formulace formálně 
(např.příliš obecná) 
i obsahově.

Chybí. 

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 
obsah DP v jeho 
hlubší reflexi a 
hodnocení, reaguje 
na cíle, obsahuje 
argumentované 
stanovisko autora.

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 
reflexi problému, 
nehodnotí nebo 
neobsahuje 
stanovisko autora, 
neváže se k cíli.

Chybí.

3. Odkazy a citace Vše 
dokumentováno, 
zřejmé oddělení 
převzatého a 
vlastního.

Nezřetelné oddělení 
převzatého a 
vlastního, drobné 
nedostatky 
v citacích a 
seznamu literatury.

Chybějící odkazy, 
nepřesné, nesprávně 
uváděné infor. 
zdroje, seznam liter. 
neodpovídá citacím,
apod.

Nevyhovuje.

4. Formální 
náležitosti 
(anotace, klíčová 
slova, angl.název, 
rozsah)

Ano Neúplné: DOPLNIT při 
obhajobě:

Nevyhovuje zcela.

5. Jazyková 
úroveň

Vhodná větná 
stylistika a 
gramatická 
správnost.

Drobné nedostatky 
ve stylistice a/nebo 
gramatice.

Výraznější 
nedostatky (doplnit 
příklady):

Nevyhovuje zcela.

B. Kvalita diplomové práce:
Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje



Teoretická úroveň, resp.část
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 
vymezit problém k řešení

          
A

          
B

             
C

          
N

Logická struktura výkladu           
A

          
B

             
C

          
N

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A

          
B

             
C

          
N

Funkční provázanost teoretické a praktické části A         B          C             N          
Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.       

A
          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

Empirická úroveň, resp. část
Vymezení úkolů (cílů)           

A
          
B

             
C

          
N

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 
empirických postupů

          
A

          
B

             
C

          
N

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           
A

          
B

             
C

          
N

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           
A

          
B

             
C

          
N

Autorský přínos           
A

          
B

             
C

          
N

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP:

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:

Autorka se rozhodla, že se ve své diplomové práci bude věnovat oblasti dramatické výchovy, 
která ji osobně oslovila a to metodám a technikám divadla Fórum. Autorka si stanovila náročný 
cíl – vyhodnotit účinnost divadla Fórum při kázeňských problémech mezi žáky 1. stupně ZŠ. 
V teoretické části práce jsme velmi podrobně seznámeni s historií divadla Fórum, jeho formami, 
postupy a osobnostmi. Bohužel teoretické části škodí, že nelogicky jsou před kapitolami s 
obecným úvodem zařazeny kapitoly, které představují konkrétní protagonisty divadla Fórum.   
Některé kapitoly v teoretické  části by měly být zařazeny spíše v části praktické např. profily 
škol, které se účastní výzkumu , tyto profily jsou navíc velmi stručné, neinformují např. o počtu 
žáků v daných školách, dále rozhovor s uměleckou ředitelkou divadelního sdružení Divadelta.
V úvodu praktické části si autorka jasně stanovila své hypotézy, které se rozhodla vyhodnotit 
pomocí dotazníkového šetření. 
Kladně hodnotím, že máme možnost se v praktické části seznámit se  scénářem daného 
představení divadla Fórum a s průběhem všech  představení na dvou vybraných školách.
Bohužel získané materiály nedokáže autorka přehledně a systematicky vyhodnotit, závěr 
diplomové práce, tak nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. Dále není dostatečně v závěru 
práce vyhodnocen vliv divadla Fórum na řešení problémů ve třídním kolektivu, což by  mělo 
být dle názvu diplomové práce hlavním tématem.

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP:

Diplomová práce je přínosná tím, že díky podrobnému popisu průběhu daných představení jsme 
seznámeni s výjimečnými a specifickými možnostmi postupů divadla Fórum a získáváme náhled 
na situace, kdy velmi efektivně pracují s třídním kolektivem fundovaní externisté.
Velkým nedostatkem  práce je naopak nepřehledné vyhodnocení výsledků pozorování a 
dotazníkového šetření, které je zaznamenáno nejdříve pomocí, nekvalitně komentovaných   grafů 



a následně zaznamenáno do nepřehledných tabulek. V závěru práce autorka finálně a dostatečně 
vypovídajícím způsobem vyhodnocuje stanovené hypotézy.

Náměty k diskusi při obhajobě DP:

Jaký vliv má divadlo Fórum na řešení problémů ve třídním kolektivu na 1. st. ZŠ?
Popište, jak jste postupovala při vyhodnocování Vašeho pozorování a dotazníkového šetření.

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE

Návrh hodnocení:
výborně velmi dobře dobře nevyhovuje

Podpis:


